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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (4) كتاب الجنائز -شرح: الموطأ 

 شرح: باب: الحسبة في المصيبة، وباب: جامع الحسبة في المصيبة، وباب: ما جاء في االختفاء.
 الشيخ/ عبد الكريم الخضير

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
  .على آله وصحبه أجمعينو على نبينا محمد وبارك وصلى هللا وسلم  ،الحمد هلل رب العالمين

 عكن يبهكع عكن -م األنصنار  و بنن حن  بنن محمند بنن عمنر -عبكد   بكن يبكي  ككر  عن مالك  عكن يوحدثن" :يقول
رضكي -ينهكا مكم ت عائشك   -أبا بكرأخبرت – عينها يخبرت -سعد بن  رارة األنصارية-عبد الرحمن  بنت عمرة

ين "كمنا فني الصنحي   -مارضي هللا عنه-بن عباس ا كر لهاوالذ  ذ "المؤمنين تقول وقد ذكر لها يم -ا  عنه
إن الميكت ))" :كمنا فني الصنحيحين وهير منا -صلى هللا عليه وسلم-ذلك إلى النبي  ارافع   "بن عمر هقول   عبد

ال الميننتيقابنن   ؟الحنني مقابنن  "((ب كككاا الحككي له ككذب عليننه أ نن   شننخب بكننى إذا مننات فنني الحنني ؟الحنني القبيلننة وا 
ال و د بعيمن القبيلة أو خارج القبيلة،  كان ء  اسو  ،االحي مطلق  المراد أن  و المراد أو     ذافه ،الحي ال..، قريب ا  وا 

هغفككر   يبككي عبكككد  :عائشكك فقالككت "علننى كنن  حننال اللفننا يحتمنن  األمننرين  ؟الميننت مننن اتصننل بالحينناة مقابنن 
حصن  ي االسنتدراك اهالب ن ألننه ؛الوحشنة ولوتن   ،كنتنه لتحصن  األلفنة -مناهللا عنه رضني-كنية ابن عمنر  "الرحمن
أدب ينبغنني أن يتننبدب بننه طالننب  و ننذا ،سننتدارك بمثنن   ننذا العبنناراتمثنن   ننذا اال فنناذا افتننت ة، مننن النفننر  ءمعننه شنني

ال يغننرا بثننناء ، ومدحننه بمننا يليننل بننه علننى أأ لننه عليننه بمننا  ننو لننه وأثنننى أن يسننتدرك علننى هيننرا دعننا إذا أراد ،علننمال
  يبككي عبككد  هغفككر"مننن حننل  ليقبنن  مننا عننندا ،لتوصنن  بننذلك إلننى النندخول إلننى قلبننهبمننا فيننه؛ ال، يمدحننه  ،كنناذب
اسنتدراكات علنى بعن   لهنا -ارضني هللا تعنالى عنهن-عائشنة و  ،لنم يتعمند الكنذبيعنني  "ما إنع لم هكذب، يالرحمن
ن ،وفيها مصنل لل ركشي ،الصحابة  -ارضني هللا عنهن-ة عائشن ،الكنن ال يلن م أن تكنون عائشنة  ني المصنيبة دائم 

تمي ت به من فهم ثاقب ال يل م أن  -عليه الصالة والسالم-نبي لما تمي ت به من مال مة ومعاشرة ومخالطة ل مع
يعنني مثن   ،علنى كثينر منن الصنحابة تاسنتدرك ،بنن عمنراعلنى  تاستدرك ،على عمر استدركت ،تكون معصومة

رواا  ،بننن عمننر وصننهيباو  ،-رضنني هللا عنننه-عمننر  هسننمع ، ننذا الحننديذ الننذ  سننمعه ابننن عمننر وهيننر ابننن عمننر
علينننه -مننن النبنني  هوالمجنن وم بننه أن عائشننة لنننم تسننمع ،-عليننه الصننالة والسنننالم-جمننع مننن الصننحابة عنننن النبنني 

ولكنكع نمكي يو "يتعمند الكنذب حاشنا وكنال  "مكا ينكع لكم هككذب"ي ذلنك بفهمهنا لي  أنهنا عارضنتبند -الصالة والسالم
بيهودهك  ي ككي عليهكا يالهكا  -صلى   علهع وملم-إنما مر رمول   " انه صنواب  في الفهم فحدذ بما ظ "يخطأ
نها لت ذب في قبراا)) :فقال  .يعني بسبب الكفر ال بسبب البكاء "((إنكم لت كون عليها وا 

َرة  و   :-جنن  وعنننال-ابننن عمنننر مننن التعمنننيم بقولنننه  مننا نقلنننه عارضنننت -ارضننني هللا عنهنن-وعائشننة  َر َواز  ْزَر }َواَل َتكككز 
ْزَر َيْخَرى{ ،حسبكم القرآن [( سورة األنعام461)] َيْخَرى{ َرة  و  َر َواز  والخبر ثابت عنن النبني  [( سورة األنعام461)] }َواَل َتز 

عليه الصالة -وعائشة لم تسمعه من النبي  ،ثابت ((ببكاء أ لهليعذب ن الميت إ)) :قوله -عليه الصالة والسالم-
الذ  سنمعته مننهم علنى  نذا الحالنة لكني تتفنل القصنة منع  فن لت اللفا العام ،الصحابة إنما سمعته من ،-والسالم
ْزَر َيْخَرى{ :-ج  وعال-قوله  َرة  و  َر َواز  لكن  ؟ذنب الميت أن يعذب على بكاء هيرا ما [( سورة األنعام461)] }َواَل َتز 
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إذا عرف أنهم يبكون عليه  ،يعذب بسببهال شك أنه يبكى عليه  ببنإذا أوصى  ،إذا تسبب في ذلك صار من و را
ونظينرا منن سنن سننة سنيئة فعلينه و ر نا وو ر منن عمن  بهنا  ،قد أقر م على ذلك فيكون منن و را وال ينها م يكون 
ْزَر َيْخكَرى{ :-جن  وعنال-قوله بيمكن يعار   ذا لحديذ  ،إلى يوم القيامة َرة  و  َر َواز  ؟ [( سنورة األنعنام461)] }َواَل َتكز 

 ، نعم؟كن  ذا من و را يمال
 طالب:........

ومننهم  ،فقن  ، ومننهم شنهيد فني الندنيا،واآلخنرةمننهم شنهيد فني الندنيا  :كمنا يقنول أ ن  العلنم أننوا الشهداء  ،فرق  ،ال
وفينننه  نننذا أكمننن ،  ،المقتنننول فننني المعركنننة بنننين الصنننفين نننو و  واآلخنننرة شنننهيد الننندنيا أكملهنننم ،فقننن  اآلخنننرةشنننهيد فننني 

، ، وال منافنناة بينننه وبننين اآليننة-عليننه الصننالة والسننالم-عننن النبنني   ننءالء الصننحابة ثابننت خبننر ،النصننوب المطلقننة
  .موجود في أشعار م ،عند العربمشهور وكان ذلك  بذلك في حياته، أوصىفالميت يعذب إذا 

 بمنننننننننا أننننننننننا أ لنننننننننهنعيني إذا منننننننننت فنننننننننا
 

 ج  وشننننقي علننننيي الجيننننب يننننا ابنننننة معبنننند  
 

 
 ماإلى الحول ثم اسم السالم عليك

 عتننننننذرا فقنننننند  كننننننامال   حننننننوال   ومننننننن يبننننننك     جج
 ج

 ج

وفنني حكنم البكنناء منا نهنني  ،بوصنيته ،مثنن   نذا ال شننك أننه يعننذب بفعلنه بنو را  ننو ،يوصنيهم أن يبكنوا حننول الكعبنة
منع  ال سنيما ،قنع أعظنم منن ذلنك بعند موتنهمندح فني حياتنه ويتو وي   طنرأو نو ممنن ي   يعرف  ذا الشنخبصار عنه، 

بكنى علنى نعنى وي  ي   ؟ يعرف أننهمن ذلك ء   يتحم  شي ،ي تنشر األخبار وتشيعها وتذيعهاوجود  ذا الوسائ  الت
وبعضنها  ،تسنتمر أشنهرالنناس الكتابنات عنن بعن   اأحيان نتعرفنون  ،حسب أثرا في البلد وعنند أ لنه وقومنه وهينر م

 نن  مثنن   ننذا الكننالم ن...؟ منن ؟!لثكننالىمننن ل ؟!مننن لليتننامى ،ال يليننل بالبشننر واإلطننراء مننا والغلننو غننةفيهننا مننن المبال
 .هللا المستعان ،وتكف  ببر اقهم هللا الذ  خلقهملهم ؟ يجو 

 .إال  ذا ليس فيها ما يبت إلى الدرس بصلة اأسئلة كثيرة جد  
 سم.

 يحمن   إله .
  . مم   الرحمن الرحهم
وعلككى هلككع وصككح ع  محمككد ينككا، نباينبهككاا والمرمككلين والصكك ة والمكك م علككى يشككر  ،الحمككد ر رب ال ككالمين

  .يجم ين
 . مام ين ها ذا الج ل واإلكراملغفر لاو  ،خير الجزاا واجزه عنا ،اللهم اغفر لشيخنا

 :-ت الى رحمع  -قال المؤلف 
 :الحم   في المصي   : اب
ع صكلى   علهك-اريكرة ين رمكول    يبكي د بن المميب عكني بن شهاب عن ماعن مال  عن  ىحدثني هحي"

 . ((فتممع النار إال تحل  القمممن الولد من المملمين ث ث   ال هموت يحد)) :قال -وملم
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-ل   ر الملمي ين رمكوضيبهع عن يبي النبن حزم عن  و كر بن عمر  يبيوحدثني عن مال  عن محمد بن 
كككانوا لككع جنكك  مككن مككن الممككلين ث ثكك  مككن الولككد فهحتمككبهم إال  يحككدال همككوت )) :قككال -صككلى   علهككع ومككلم

 .((ثنككانايو )) :قككال اثنككان هككا رمككول   يو  :-صككلى   علهككع ومككلم-ة عنككد رمككول   يمككر فقالككت ا ((النككار
ين رمكول    -رضي   عنع-عن يبي اريرة  -م يد بن همار-بي الح اب وحدثني عن مال  ينع بلغع عن ي

  .((  ولهمت لع خطيئ  في ولده وحامتع حتى يلقىمن هصاب يزال المؤ  ما))قال:  -صلى   علهع وملم-
فالمسنلم تكفنر  ،والرضنا والتسنليم واالحتسنابيعنني الصنبر  "الحم   فكي المصكي   : اب": -تعالى رحمه هللا-يقول 
تكننون  ننذا المصننيبة فنني مقابنن  السننيئات  ،ال تمسننه النننار ولننذا ؛صننبر علننى مصننيبتهفننر لننه ذنوبننه بالوتغ ،خطاينناا
َماٍب{}إ  واألو ار  اب َروَن َيْجَرَام   َغْير  ح   .األنبياء وأشد الناس بالء   [( سورة ال مر41)] نََّما َيَوفَّى الصَّ

بننن - عككن مكك يد بككن الممككيب -ن شننهاب ال  ننر  بننمحمنند بننن مسننلم - بككن شككهاباعككن مالكك  عككن  ىحككدثني هحيكك"
اإلسناد   ذايقوله في االستذكار،  ،اداآلحأسانيد  أجوداإلسناد من   ذا :بن عبد البرايقول  "عن يبي اريرة -ن ح  

ال شك أنه أص  األسانيد إلنى أبني  ، ريرة أبيبن شهاب عن ابن المسيب عن امالك عن  من أجود أسانيد اآلحاد
-ين رمكول   "العلنم  صن  األسنانيد عنند أ ن علنى الخنالف فني أ ،القو و من أجود األسنانيد علنى اإلطن ، ريرة

منن المسنلمين خنرج  ((مكن الممكلمين ث ثك ))نثنى أ وكنان أ اذكنر   ((ال همكوت يحكدٍ )) :قكال -صلى   علهع وملم
منصنوب بنبن المضنمرة بعند فناء السنببية الواقعنة بعند  ((فتممكع))يشنم  النذكر واألنثنى  ((ث ث  مكن الولكد))الكنافر 
}َوا  ن  :-جن  وعنال-قولنه بنه  والمنراد ،و نو اليمنين ،أ  منا ينحن  بنه القسنم ((فتممع النكار إال تحلك  القمكم))النفي 

نَكْم إ الَّ َوار َدَاا{ وخنب الصنغار  ،صنغار ،جاء وصفهم أنهم لم يبلغوا الحننذ ((ثالثة من الولد)) [( سورة منريم14)] م  
الننذ  بلننح الحنننذ  نن   ،ممننن بلننح الحنننذ ،والرحمننة لهننم أوفننر ،والحننب لهننم أشنند ،أعظننم علننيهمألن الشننفقة  ؛بننذلك

 ،يعنني شنخب عنندا مجموعنة منن األوالد سننة ؟ي إذا كان  ذا في الصنغار فالكبنارعني ؟يحص  لفاقدا  ذا الثواب
لنم يبلغنوا الحننذ  نءالء  ،عشنر ،سننواتخمنس  هالنذ  سنن ،ثالثنين سننة ،عشنرين سننة ،سبع سنوات ،خمس سنوات

 الثنين مناثأبنو لكنن أبنو عشنرين و  ،فيهم الوعد المذكور لنم يبلغنوا الحننذ الوصنل منطبنل ، نافيهم األجر الموعود 
 نعم؟ ؟أو أكثر مث  الذين لم يبلغوا الحنذ أو أق  ؟أجر هفي

 .......طالب:
بوالدينه وال شنك  ار  اإما أن يكنون بن :اثنينالكبير بين  ،والرحمة للصغير أوفر وأكثر ،في واقع الناس ال شك أنه أشد

أمنر أن  :اآلن الكبينر بنين أمنرين.، ا..ر مثن   نذا أمن ،منشنغ  ببسنرته وعملنه والدينهب ا، يكنون عاق نأن مصيبته أعظنم
 ثان  ولد لكن تصور  ،ال شك أن مصيبة مث   ذا أعظم ها،من ك  وجه مريحواألم الديه والوالد مرتاح بو  ار  ايكون ب
لكنن الصنغير  ،و نذا  ذافيه فالكبير يحتم   متسا   باألوامر مرتكب للنوا ي خمور وفساد وشرور وآثام عاقي   مءذ  
لنيس ال الكبنار أم هم أن  نذا خناب بالصنغار ولنذا ينرب بعضن ؛المصيبة عظنم األجنر كلما عظمتوال شك أنه  ،ال

منن  ن الكبنارإ :ومننهم منن يقنول ،لكنن ال يصنلون إلنى  نذا الحند يءجرون على قندر المصنيبةمث   ذا األجر، لهم 
خبر ولدا  هيبتيأنه  يعني تصور في  ذا الظروف يتمنى كثير من الناس ،فالمصيبة بهم أعظم ،باب قياس األولى

فمثن   نذا ال شنك  ،ناس ساموا أ ليهم سوء العنذاب ،يوجد ،اليوم قب  هد من الشرور واآلثام التي يرتكبها  ذا الولد
 .أن مصيبته أق 
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واالنشغال عن األبنوين بخنالف  ألن البالح يتصور منه العقوق  ؛ ذا الثوابفاقدا من بلح الحنذ ال يحص  لف :قالوا
علنى  ا ثبنت  نذا فني الصنغير النذ   نو كن   ألننه إذ ب؛يدخ  الكبينر بطرينل الفحنو  : ين بن المنيرالوقال  ،الصغير

فني حنديذ  ه، وينرج  األول بقولنمننه النفنع وصنار لنه ،النذ  بلنح معنه السنعيذلنك فني الكبينر  بويه فكيل ال يثبتأ
وبقنني كننذلك  امننن بلننح مجنون ننو نن  يلتحننل بالصننغار  ،صننغارلإنمننا تكننون ل ةألن الرحمنن "إيننا م بفضنن  رحمتننه" :نننسأ

يعني ناس عنند م  ؟أو هير ذلك دا ألذاا أو لتعويقه مثال  وللثبت مث   ذا األجر لمن تمنى ذلك    يو  ؟حتى مات
سننفر أو ن  ننة أو  اأو عننند م معننوق إذا أرادو  ؟موتننه يحصنن  لهننم مثنن   ننذا األجننر وامننءذ آذا ننم فتمنننصننغير صننبي 

 نعم؟ ؟   يبلح األجر مث   ذا ،ء يحسبون له ألل حسابرحلة أو أ  شي
 طالب:.......

 تمنى... و  ن عليه ماو صابر ،  م اي صبر  غالمسبلة تب  و
 طالب:.......

 ن  يحصن   ،يتمننون موتنه ،يندخلون  وألو بغنوا يطلعنون ألل حساب بخذون له  ذا ولد معوق ي ،ثمرة فءادب ما  و
بنه ال يعني  إال مث   ذا عنالج  ،لولدا ارف عالج  يصبع  الناس ألن  ؟لهم األجر الموعود في مث   ذا الحديذ

 يدل عليه؟ نعم؟ ماذاالتصرف  ذا  ،يقطع العالج ،فيقطعه
 طالب:.......

بنندل مننن أن يصننبر ويحتسننب وينننال حكننم واضننحة ومعروفننة يننا أخنني،  ،أمننور معللننة ا ننذ ،ال مننا يحصنن  لننه األجننر
 .يحاول التخلب منه على صبرا على  ذا المصيبة -ج  وعال-األجر العظيم من هللا 

 طالب:.......
 .إذا تمنى مصيبةتصير  ما لكن

 طالب:.......
ن ،له إلى المنوتال مآ ،يمكن يعي  ،يمكن يعي  مائة سنةال  ،له إلى الموتمآما  ،ال ال يعني   ايصنرف لنه عالج 

ننسننئلة واآلن األ ،واألسننئلة كثيننرة عننن  ننذا ،إخننوانيننا  ننذا حصنن   ،إال بننه يقطننع العننالج وينتهنني اإلشننكال عننن  اأيض 
 ،علينه بحنال االعتنداءال يجو   ةنفس منفوس و  :ونقول ،الء الذين يج م األطباء ببنه يولد معوق ء إجها  مث   

 األطبناء أومنن حند والنو جناء  اطيب الميت دماهي   ،نفس كاملة ،إذا خرج إلى الدنيا ففيه الدية والكفارة ،نفس كاملة
بحنال، يجنو ؟ ال يجنو   ال مناا  يجنو  و  ،عننه األجهن ة خلنوا يمنوت افصلوا :وقال االميت دماهي  اء  ذا وليأمن  واحد
 . ذا قت  عمدبشيء، دام الروح في الجسد ال يجو  التعر  له  ما

 طالب:.......
يتمنون من أبر الناس الراحنة ألبنيهم إذا كنان  ألوالدا احتى أحيان  حتى الكبير على ك  حال  و إذا اجتهد رحمة له 

  . ذا من باب الشفقةال  ذا أمرا سه ،  ،من الحياةلفة أو كعليه مشقة 
 أبنو "النضكر المكلمي يبكيحكزم عكن يبهكع عكن  بكن و ككر بكن عمكر  يبكيوحدثني عن مال  عن محمكد بكن " :هقول

وبعضنها  ،بنسنبة :وبعضنها ،ربنن النضن: ابعن  الرواينات ،رجن  مجهنول ال يعنرف: بن عبند البنراالنضر  ذا قال 
 ؟وال يندرب أصناحب أم تنابع ،وال يوقنل لنه علنى نسنب ،رجن  مجهنول ال يعنرف فني حملنة العلنم :يقول ،بدون نسبة
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عنن حين  الجهالنة  يخنرج و و بنذلك ال بعد ذلك ذكر الخالف في اسمه ونسبهثم  ،و و مجهول ظلمة من الظلمات
فهحتمكبهم إال ككانوا ال هموت يحٍد من المملمين ث ث  من الولد )) :قال -صلى   علهع وملم-ين رمول   "

ة عنكد رمكول يمكر "ا ،هير نا :وقين  ،الطبرانني وهينرا دليم كمنا عننسن  ني أم "ةيمر "فقالت ا ،وقاية ((لع جن  من النار
 عطل  ذا يسمى اثنان((يو )) :-صلى   علهع وملم-قال رمول     يو اثنان :-صلى   علهع وملم-  
طيننب يعننني  نن   ،عطننل تلقيننني ((إال اإلذخننر)) :فقننال رسننول هللا ،إلذخننرا "إال: تحننريم مكننة كمننا فنني حننديذ ؟منناذا

علينه الصنالة -لنبني افقنال  ،إال اإلذخنر :-علينه الصنالة والسنالم-لنبني لالعبناس قنال  ؟ثنر فني الننبلمن حضنر أ
 نعم؟ ((أو اثنان)) :قال ؟أو اثنان :و نا قالت ((إال اإلذخر)) :-والسالم

 طالب:.......
لنم تكلننم  -علينه الصنالة والسننالم-لكنن  ن   ننذا فني ذ نننه  ،اء فني النصنوب وسننيبتي اإلشنارة إليهننالواحند جنناالمهنم 

وال يتصور  ،يعني ن ل عليه الوحي أثناء  ذا ،عليه بعد ذلك وأيد بالوحي يعني طرأ ؟عليه لما نبه بالحديذ أو طرأ
 .-عليه الصالة والسالم- ينطل عن الهوب  ألنه ما ؛هير  ذا

 طالب:.......
يملنك مثن   نذا األمنور أو ال يملكهنا إال  -علينه الصنالة والسنالم-يعني  ن  النبني  ،لكن لما كان بطلب هيرا عم،ن

يقننول أ نن   كمننا ،ن بننه إلننى  ننذا أينند بننالوحيفلمننا  ؟-عليننه الصننالة والسننالم- هنبيننوالمبلننح عنننه  ننو  -جنن  وعننال-هللا 
 .اال أبد   ،للعباس ال يمكن أن يقول  ذا مجاملة لهذا المرأة أو مجاملة ،العلم

أو اثنننان  :قالننت ،يكننون علنى سننبي  االسنتفهام أن إمنا ((أو اثنننان)) :قنال ؟المقصنود  نن  ال بند مننن الثالثنة أو اثنننان
  .يد بالوحيبو ف ((أو اثنان)) :قالف ؟لهم حكم ذلك
  ذا المفهوم إذ، ولم تعتبر ألن الصحابية من أ   اللسان عربية ؟لماذا ،ن مفهوم العدد ليس بحجة: إيقول عيا 

نهننا رأت أن إ :لكنن لننو قين  عكننس منا قننال عينا  ،الثالثننة نتفنى الحكننم عنند ا عمننا عندا نذا المفهننوم ال اعتبننرتلنو 
مفهننوم العنندد اعتبننرت  اوالظننا ر أنهنن ،لكنهننا جننو ت ذلننك فسننبلت ،مفهننوم العنندد حجننة فننبرادت أن يخفننل فنني األمننر

 ، نعم؟على الواحد عند أحمد والترمذ  من طرق  وجاء ما يدل ،-وج  ع -بسعة رحمة هللا  ولكنها طمعت
 طالب:.......

ألطفالهم دل على تعالى رحمة هللا فض  آلباء يدخلون الجنة باذا كان اف :االستذكاربن عبد البر في ايقول طيب، 
بفضنن  " :تننرب إلننى قولننه أال ،لننيس بمرحننوم ألنننه يسننتحي  أن يرحمننوا مننن أجنن  مننن ؛أن أطفننال المسننلمين فنني الجنننة

يعذب  احتمال أن ألنه ؛ م في المشيئة :وعلى  ذا جمهور علماء المسلمين إال المجبرة فانهم يقولون  "حمته إيا مر 
  .فرق بين الكبير والصغير  و مجبور ال يوجد فرق كبير أو صغير عند مالجبرية ما  عندألنه  ؛و و صغير

صكلى   علهكع -اريكرة ين النبكي  يبكيعكن  اب م يد بكن همكار حعن يبي الي عن مال  ينع بلغع وحدثن" :يقول
حتكى ))قربتنه وخاصنته جمنع حمنيم  ((ككان يو ينثكى وحامتكع ايزال المؤمن هصاب فكي ولكده ذككر   ما)) :قال -وملم

  ((يلقى   ولهمت لع خطيئ 
عن مالك  ورواا معن ،ورواا معن بن عيسى الق ا  ،ة الموطبلعامة روا  : كذاالبر يقول ابن عبد ،عن مالك أنه بلغه
رضني هللا -د بنن يسنار عنن أبني  رينرة يع  أنه بلغه عنن أبني الحبناب سنأربيعة الر  الرحمن عبدأبي عن ربيعة بن 
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فني ولندا وحامتنه حتنى يلقنى هللا ولنيس  ي ال المءمن يصاب ما)) :قال -صلى هلل عليه وسلم-أن رسول هللا  -عنه
ا حص  له من األجر ما ي ن جمينع ذنوبنه فهنو بمن لنة منوي ،ذلكياا باأ  تح  عنه خط :يقول الباجي ((له خطيئة
منن ينرد هللا )): -علينه الصنالة والسنالم-يقنول الرسنول  ،احتسنب ذا عند األكثر إنما  و لمن صنبر و و  ،ال ذنب له
وأجننر الصننبر  ،ةبيأن األجنر مرتننب علننى المصنمننن يننرب  ملنمننن أ نن  الع احتسنبمننن صننبر و  ((يصننب مننه ابنه خيننر  

 ،بنن حجنر يمين  إلنى  نذااوكنبن  ،المصيبة صنبر أو لنم يصنبر بمجرديعني يءجر  ،د على ذلكقدر  ائ االحتسابو 
ثن   نذا لنه شنبن م لكن من ج   وتسخ  ولم ير    ،دال شك أن فض  هللا ال يح ،د على ذلكوأجر الصبر قدر  ائ

 .احتسبخر هير من صبر و آ
 سم.

 يحمن   إله .
 :في المصي    جامع الحم  : اب

صككلى   علهككع - ككر ين رمككول    يبككيالكرحمن بككن القامككم بككن محمكد بككن  عككن مالك  عككن عبككد ىحكدثني هحيكك
  .((بي مصي  ه زي المملمين في مصائبهم ال)) :قال -وملم

صلى   علهكع -زوج النبي  -ارضي   عنه-عبد الرحمن عن يم ملم  يبي وحدثني عن مال  عن ربه   بن 
نكر  اإنك :  مكن يصكابتع مصكي   فقكال كمكا يمكر)) :قكال -علهع وملمصلى   -ين رمول    -وملم إلهكع  اوا 

فلمكا تكوفي يبكو  :قالكت يم مكلم  ((إال ف ك    ذلك   كع ،منهكا االلهم يجرني في مصيبتي ويعقبنكي خيكر   ،راج ون 
  .فتزوجها -صلى   علهع وملم-فأعقبها   رمول    : ومن خير من يبي ملم  ثم قلت ،قلت ذل  ملم 

ة لكي فأتكاني محمكد بكن ك كب يمكر : الككت اوحدثني عن مال  عن هحيى بن م يد عن القامم بن محمكد ينكع قكال
بهكا وككان ية مكر وكانكت لكع ا ،عابكد مجتهكد ئي  رجك  فقهكع عكالمإنكع ككان فكي بنكي إمكرا :قال ،ني بهايي ه ز ظالقر 
وغلك  علكى نفمكع  ،حتكى خك  فكي بيكت اعليهكا يمكف   ولقهكا ،اشكديد   افماتت فوجد عليها وجكد   ،اها مح   ، ولام ج   

ن ا ،يحد علهع فلم هكن يدخ  ،واحتجب من الناس إن لكي فهكع حاجك  امكتفتهع  :تكع فقالكتة مم ت  ع فجاايمر وا 
 انا ا: إن افقال لع قائ  ،لي منع بد ما :قالت ا ع و  ، فذاب الناس ولزمتإال مشافهتعفيها فيها لهس يجزيني 

ذنوا ئكا :فقكال ،واكي ال تفكارا ال كاب ،وقكد ذاكب النكاس ،عدت إال مشكافهتاير وقالكت: إن تفته  ين تم ية يرادتمر ا
 الكي حله ك : إنكي امكت رت مكن جكارةقالكت  اكو ومكا :قكال ،متفته  فكي يمكريإني جئت  :فقالت ،علهع فدخلت ،لها

إنكع قكد مككن عنكدي  :فقالكت ،ن كم و  :فقكال  إلكيهم دهعؤ يفأ، ثم إنهم يرملوا إلي فهع اه زمان  ير عفكنت يل مع وي
يي يرحم    يفتأمف على مكا يعكار     :فقالت ،ازمان   هعإليهم حين يعاروك هاإه    ذل  يح  لرد :فقال ،ازمان  

 .ونف ع    قولها ،كان فهع فأ صر ما ،واو يح   ع من  ،ثم يخذه من 
الحسننبة فنني  :بنناب": والبنناب الننذ  قبلننه "  فككي المصككي مكك  : جككامع الح ككاب" :-تعننالى رحمننه هللا-يقننول المءلننل 

وبهذا يننال األجنر  ،وقضاا -ج  وعال-والتسليم لما قدرا هللا  والصبر والرضا االحتسابالمراد بالحسبة " و المصيبة
  .العظيم

َمككاٍب{ ككاب َروَن َيْجككَرَام   َغْيككر  ح  الحسننبة فنني جننامع  :بنناب ,فننذكر المءلننل فنني  ننذا [( سننورة ال مننر41)] }إ نََّمككا َيككَوفَّى الصَّ
أصننابه الخيننر  ،خيننر أو شننر ءموضننو  فنني األصنن  فنني لغننة العننرب لكنن  مننن نالننه شننيلفننا  مصننيبةوال ،المصننيبة
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يكننرا بمننا البشننارة فنني األصنن  بمننا يسننر و  كمننا أن ،والمكننارا الكننن العننرف خننب ذلننك بالشننر بالر ايننوأصننابه الشننر، 
ْرَام   َ َذاٍب َيل هٍم{ بخينر  الثواب في األصن  بالمجنا اة، المجنا اة ،بالخير ات عرف  كنها خصل االنشقاق[( سورة 41)] }َفَ ش  

ن شنر فشنر أو شر على ما احتسنب  ،األجنر فلكننه فني العنرف ينراد ،عمله اإلنسنان يجنو  ثوابنه إن خينر فخينر وا 
اَر َما َكاَنوا َهْفَ َلوَن{ :-ج  وعال-وجاء في ذلك قوله  ،األجر والثواب َب اْلَكفَّ  ذا فني  [( سورة المطففين66)] }َاْ  َثو  

الو الخيننر  ويننبتي عننام مطلننل يقينندا الشننر   ،اللفننا فنني لغننة العننرب واسننع ويخصصننه العننرف فيننبتينعننم،  ؟الشننرفنني  ا 
 .و كذا
عنن مالنك  ادوا  اة:بعن  النرو  "الرحمن بن القامم بن محمد بن يبي  كر عن مال  عن عبد ىحدثني هحي" :يقنول
ل   ين رمكو"محمند أحند الفقهناء  ن محمد بن أبي بكر عن أبينه القاسنم بننعن عبد الرحمن بن القاسم ب أبيهعن 
والحمن  علنى التصنبير والتع ينة  "((المصكي   بكي له زي الممكلمين فكي مصكائبهم)) :قال -صلى   علهع وملم-

صنناحب ذلننك و يصننبر ويحتسننب ن لننم إذا ذكننر العقنناب إ ،إذا ذكننر اإلنسننان الثننواب تعنن ب والتسننلية الصننبر والتسننلي 
 يتننذكرون يعننني  ((ة بننيبيالمصنن ليعنن   المسننلمين فنني مصننائبهم)) ،يصننبر ، ننو أعظننم مننن ذلننك منناصنناحبه الجنن   
ة بيبة تهننون دون مصننيفكنن  مصنن ،ةبيال شننك أنهننا تهننون دونهننا كنن  مصنن -عليننه الصننالة والسننالم- ة بننالنبيبيالمصنن
يقنول  ،خبنر السنماء انقطنع -الصنالة والسنالم علينه–وبموتنه  ا،لهن ألننه أمننة -عليه الصنالة والسنالم–ي بنالباألمة 

إذا  نذا مصنيبة،  ،ننا قلوبنناكر  حتنى أن   -عليه الصالة والسنالم-من تراب قبرا أيدينا نفضنا  ما :الصحابةطائفة من 
 ،فموت العلماء ال شك أنهنا مصنائب ،ة على األمةبيتسد،  ذا ال شك أنها مص ال في الدين ثلمةكان موت العالم 

عليننه الصننالة - ال علننم إال مننن طريقننه ،-عليننه الصننالة والسننالم-ه مننمننن عل ئ ام جميننع العلمنناء شننيمننن علننفكيننل ب
كككر  صنننابرين للوعننند ل، إذا ذكنننر منننا جننناء منننن اإذا ذكنننر المصننناب مثننن   نننذا  اننننت علينننه مصنننيبته ،-والسنننالم }َوَ ش  
ينَ  اب ر  يَ    َقاَلوْا إ نَّا ِل    *  الصَّ يَن إ َذا َيَصاَبْتَهم مُّص  علنى منا سنيبتي،  [( سنورة البقنرة416-411)]  َوا  نَّا إ َلْهكع  َراج  كوَن{الَّذ 
ال ،قاسم تابعي عند بع  الرواةالعن قاسم و  :والحديذ  ،و نو إمنا مرسن  أو معضن  ،بننهعبند النرحمن ا ننا عنن  وا 

 ((ه زي ل))ومعناا على ك  حال صنحي   ،من حديذ سه  بن سعد وعائشة والمسور بن مخرمة امسند   لكنه ورودا
  .ة العامةببمصيبته الخاصة بذكر  ذا المصينفسه المقصود يصبر ك  واحد من المسلمين  ،األمرالم الالم 

ذا ذكنننننننننننر   ت مصنننننننننننيبة تسنننننننننننلو بهننننننننننناوا 
 فنننننننننننناذكر مصننننننننننننابك بننننننننننننالنبي محمنننننننننننند   ج

  ج
 جج

  .-عليه الصالة والسالم-
صكلى ر -مكلم  زوج النبكي عكن يم  - أربيعنة النر -الكرحمن  عبكد يبكيل  عن ربه   بكن اوحدثني عن م" :يقول

  من يصابتع مصي )) :قال -صلى   علهع وملم-   ين رمول -ارضي   عنه-يم المؤمنين  -علهع وملم
نكا إنك : فقال كما يمر   أمنر  نذانعنم؟  ؟أمنرفينه  ؟ ن  فني  نذا منن أمنر ))كمنا أمنر هللا(( ،"((إلهكع راج كون ا ر وا 

ال  ال  أمر ((كما أمر هللا)) :يقول ؟خبروا  نن اإنن))خبر يراد به األمر نعم؟  ؟خبروا  لك نهلل  اإنن ((إلينه راجعنون  اهلل وا   ام 
ن ،اوعبيد   أ  أعطنني  أجرنني((اللهنم )) ،بعملنهعامن  الموت والبعنذ ليجنا   كن   عائدون إليه بعد :إليه راجعون  اوا 
فني مسنلم  جالحنديذ صنحي  مخنر  نذا  ((خير منها إال ف      ع ذلك ))أخلل  ((ويعقبني ،في مصيبتي))أجر  
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  ذا وعند ممنن ال يخلنل الميعناد علنى لسنان ((منها اإال أخلل هللا له خير  )) :ولمسلم ((فع  هللا ذلك به إال))وهيرا 
 .ال ينطل عن الهوب ا م
 ،ومنا بعندا االسنترجا منن  "قلكت ذلك " ألسند المخ ومنيهللا بنن عبند ا عبند  "فلمكا تكوفي يبكو مكلم  :قالت يم ملم"

اإلنسان يبسل  " ومن خير من يبي ملم " :في نفسها قالت "ثم قلت" -عليه الصالة والسالم-ما وجهها به  قالت
 :قلكت"مننه  ايك أن هللا يعوضنك خينر  ر , ومنا ينديوجند مثلنهفي الوجنود مثلنه، ال ويظن أنه ال  يفوت ءويندم على شي
ة علنى الخبنر نطقنت تكنون معترضنإن  ؟نطقنت بهنذا يعنني  ن  ،قالنت ذلنك فني نفسنها  "مكلم  يبكيومن خير مكن 

عليننه -وقنند تننوفي  ،فصننارت إحنندب أمهننات المننءمنين "فتزوجهككا -علهككع الصكك ة والمكك م-فأعقبهككا   رمككولع "
 هلل اإنن" :أن تقوللها     ؟قالته قب  ما ؟وجهت إليه فه  لها أن تقول بعد ذلك ما ،مصيبةو ي  -الصالة والسالم

ن  ،يعني أعظم منن  نذا المصنيبة ثوابهنا ،من الثواب "في مصيبتي وأعقبني خير منها للهم أجرني، اإليه راجعون  اوا 
خنالب  تحتاج إلى  وج ال افقدت  وج   يعني ،مما فقدت من جنسها امنها خير   ايعني ال يل م أن يكون أعقبني خير  

  .واللفا يحتم  أكثر من ذلك ،آلن أم المءمنين ي ا
: الككت ينكع قكال -بكنر الصنديل أبنيبنن - م يد عكن القامكم بكن محمكدبن  ىوحدثني عن مال  عن هحي" :يقنول

يصنبرني  "نكي بهكايي ه ز ظكني محمكد بكن ك كب القر اة لكي فأتكيمكر : الككت االقامكم بكن محمكد ينكع قكال" "،ة لكييمر ا
نكع : إفقكال" ،اتبالقصب التي يكون فيها العبر والعظ اون أيض  وتك ،والتسلية تكون بالنصوب ةوالتع ي ،ويسليني

عالم  فقيهمجتهد  ،"ةيمر "وكانت لع افيه  ةمتوافر  األوصافك   "مجتهد ابدوع عالم ي  رج  فقهعئفي بني إمرا كان
 ،محكب لهكا" ،بجمالهنا ا، راضني  لهنا امستحسنن   "م جكب وككان بهكا ،ةيمكر لكع ا ت"وكانكمجتهد في عملنه وعبادتنه  عابد
منن ولكن  مصندر  ،لنه أكثنر منن مصندر (وجند)فعن  ال ،اشنديد   ايعنني حن ن ح ن ن "اشكديد   افوجد عليها وجكد   ،فماتت

األلفاظ  من  ذا ك  واحدة ،ووجد وجادة   ،ووجد موجدة   ،اوجد وجدان  ، افوجد وجد   ،المعاني  ذا المصادر معنى من
إذا بحنذ  ،اشنديد   ان ح ن نيعنني حن   ،اشنديد   افعندنا منن  نذا المعناني فوجند عليهنا وجند   ،معنى يختلل عن الثاني له

  ؟وجد: فوجد ا نقولالته عن ض
 طالب:.......

منا عثنر  اوجند ا وجند   :إذا قلننايصنير منا عثنر عليهنا،  ،اح ن ن اعندنا وجند   الذ  ذا  اوجد   نعم؟ ال أريد المصدر ،ال
 :ون يقولنوجند وجنادة  جنادةالو ، اشنديد   اب هضب  وجد موجدة هض ،مسكين ، االق ما ،اشديد   اح ن  عليها ح ن  ،عليها

 من طرق  ادة المعروفة عند أ   العلم طريلالوج يعني ال يوجد  نته في لغة العرب، ؟نى مولدمع ما ،مصدر مولد
مننن أ نن  العلننم فيرويهننا عنننه بهننذا الوجننادة علننى أن خطننه ال ينكننر ا بخنن  منن ايعننني يجنند صننحف   ،التحمنن  فنني الروايننة
الوجندان  ،اوجند وجندان   ،اود  وجند وجن ،اتصنالشنوب  هناوفي طعة،قنوأ   العلم يقررون على أنها م ،ةينب أنها وجاد

 نعم؟ ..."اعليها يمف   ولقي" ا و راجع ،مصادر تراجعالعلى ك  حال  ذا  ؟ماذا
 .......لب:طا
يكتبنون عنهنا،  كلهنا موجنودة فني كتنب اللغنةسنه  يعنني  ،تراجنعباإلمكنان على ك  حنال  ؟معنا ا  نا مالكن  ،نعم

 نعم؟ 
 .......لب:طا
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 ال، نعم؟ ،واجدرقب الت ،التواجد هير  ذا ،ال
 .......لب:طا
 ما  و بصحي .  ،ال
وغل   ،حتى خ  في بيت" على نفسه بيته أهلل ،اعت ل الناس "حتى خ  في بيت" ايعني تلهف   "اولقي عليها يمف  "

الحنن ين الكئيننب  ،عننادة الحنن ين يننن و  عننن الننناس و ننذا "حتجككب مككن النككاساو "قفنن  علننى نفسننه البنناب  "علككى نفمككع
من واحتجب  ،على نفسه الباب أهللفهذا  ،ذ  يءد ويرهب أن يعرف الناس كلهم أنه فرح ومبسوطبخالف الفرح ال

ن -لما هلبه من شدة الحن ن -فلم هكن يدخ  علهع يحد "الناس  إن لكي إلهكع  :فقالكت ،تكعمكم ت  كع فجاا ةيمكر ا وا 
فيهككا إال "يغنيننني  "يجزينككي لككهس ،فيهككا" إال العلمنناء ، ولننيس للفتينناأطلننب فتينناا ألنننه عننالم ينننيع مككتفتهع"يحاجكك  
 ،اآلنموجنود إلنى  ءو نذا شني ،دون واسنطة ةمشافه ،ته يعني خطابههإال مشاف ،حدك  أيعني ما يكفي  "تعهمشاف

منن ببشنخب ال يقنعنون  أعجبنواإلنسان مسبلة ما يسبل عنها أ  شخب ال سيما عنند عامنة النناس إذا إذا صار ل
ائلهم فيحتمننه العامننة ومسنن ،ال إال الشننيخ فننالن :يقننول ،أحنند طننالب العلننم يات يعرفهننا ا تجنند المسننبلة مننن البنند ،دونننه

لككهس يجزينككي فيهككا إال "ونهم وقلننوبهم يننع ءلكننن ال يقنننعهم هيننر  ننذا العننالم الننذ  ملنني ،واحننددنننى أ هايمشننسننهلة ي
:  ئكافقال لكي ق"منه مفر وال محيند لها ليس  "لي منع بد ما :وقالت"أصرت  "فذاب الناس ولزمت  ا ع ،تعهمشاف

منننا أردت إال  ينننيع (إن)يعننني  ننذا نافينننة  "إال مشكككافهتع دتر : إن يوقالككت ،ين تمكككتفته  ية يرادتمككر ا إنككع ااانكككا
َننَّ   كع {ته همشناف ْن َيْا   اْلك َتكاب  إ الَّ َلَيكْؤم  وقكد ذاكب  ،تعهمشكاف إال تإن يرد" ة نذا نافين [( سنورة النسناء411)] }َوا  ن م  

 ومكا :قكال ،تك  يمكتفته  فكي يمكري إنكي جئ :فقالكت ،ذنوا لهكا فكدخلت علهكعئك: افقكال ،الناس واي ال تفارا ال اب
ْلَهك  { ه النساء يتجملن بنه يلبسما الحلي والحلية  "من جارة لي حلي امت رتإني  :قالت  او كَأ ف كي اْلح   }َيَوَمن َيَنشَّ
 ننذا مننن خصنننائب مبالغنننة فيننه والوالتنن ين والتجمنن   التحليفنن ،خصنننائب النسنناءمننن التحلي فنن [( سننورة ال خننرف41)]

لي  "اه  لْ : "حَ تقولمن جارة لي.."  إني امت رت" النساء لي  ؟ماذاوالح   ايعني كبنهن "افكنت يل مع ويعيره زمان  " و الح 
 ،لها إلينهو سنبب وصن ىإلنسنان علنى أنهنا ملكنه ينسنا افيسنتعمله ،والعرية إذا طالت مدتها قد ينسب أنها عرية ،ملكته

ا نرجعه داليوم بكرة ذلك نر  ،مع كتبهضعه فيد منه فييست هعلى أن ايستعير اإلنسان كتاب   ،ي الكتبف ار  يو ذا يقع كث
 االسنمو  ،أننه ملكنهأسناس بقني علنى و ألننه نسني  ؛يملكنه المسنتعيرثم بعد ذلنك  ،وصاحبه يحرج من طلبه اا،ثم ينس

يهمنه فني عملنه  اتعار شنخب كتاب نوقند اسن ،افليحرب اإلنسان على  ذا العنوار  يبنادر برد ن ء،ما كتب عليه شي
 نعم؟ ،وعشرون سنة ةمكذ الكتاب خمس ،ستعارا من صديل لهاإلى كتاب ف ن في جهة واحتاجيي ع   ،بعد تخرجه

 طالب:........
 ،بناالثنينجتمع بنه المسنتعير شنخب لنه عالقنة افنال تنبتي بقينة القصنة،  ،ينسنى اإلنسنان ذا شا د أن  ،رجعال ما 
بخذا إلى المجلد فجلدا على أسناس أننه ف اكان الكتاب مم ق   ،اذكرته ذكرت فالن ج اا هللا خير    ذا الكتاب إذا :فقال
مننن  نو  ،علنى أسنناس أن  نذا العالقننة التني تننرب  فنالن بفننالن أننه أخنذ  ننذا الكتناب وجلنندا و نو لننه الكتناب  ننولنه، 

 نذا سنببه طنول  ،أن الكتناب لفنالن وال يتنذكر ،فنالنارتبناط بنين  نذا الكتناب  ه و يتنذكر أن فين فق  ،األص  مجلد
طنول المندة  ومنع ،يندل علنى أننه لنه وال منا ،يطلبنه ولنيس علينه أثنم صناحبه أنفصاحب الكتاب يستحي من  ،المدة

كثينرة منن التني وصنلتنا  وكتنب ،يكتب اإلنسان في مذكرته أن عندا كتناب لفنالن ،أن نكتب فعلينا ،المستعير ينسى
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عند م حرب على إبنراء الذمنة علنى يكتبون المتقدمون  ،الكتاب عارية من فالن عليها  ذا اتجد مكتوب  من تركات 
  ينيمن فنان الكتنب إذا اختلطنت خنالب من ،طالب العلنم أن يعننى بهنذا المقصود أن على ،قلة ما عند م من كتب
تنردد فني يحند   أ ن  "إلكيهم عهكدؤ يفأ ،فهكع نهم يرمكلوا إلكي  ثم إ ،افكنت يل مع ويعيره زمان  "أن  ذا لفالن أو لعنالن 

الجنواب بننعم  أن الشخب إذا جاء يسبل وذكر ك  المبررات والمسنوهات التني تقتضني ،جواب مل منعم؟  ؟الجواب
 ،لشخب مبتند  اوجدت كتاب   :تقول ايعني تبتي تستفتي عالم   ،بيلقن من يستفتيه بالجوا ه ذا كبنأو الجواب بال، 

؟ أكيند منا تحتناج إلنى أشنتريهيجنو   ،  ن رأينك مناوكنذا  فينه كنذاواطلعت علينه فوجندت  ،شرور وسموم هوالكتاب في
 ننذا،  اوقننديم  ، كلهننا فمثنن   ننذا المننرأة لمننا قالننت  ننذا األمننور ،خننرآ اإنمننا يرينند أمننر   ،اف أنننه ال يرينند جواب ننتعننر  ،جننواب

دهككع ؤ يفأ" ؟ال منا أرجعننه، أرجعننه وا  هينر  أنننا واسنتفاد بننه بنه  تد، اسننتفالنناس هوأعرتنن ،صنار لننه  منان ااسنتعرته قننديم  
 اتبكينند   قسننمأ، و ديننه إليننهء أن ت يل مننكيعننني  ن ككم و "تننردد؟ " هتبكينند مننع كنن   ننذا بعنند فينن : ن ككم و "قككالف ،إلككيهم

ألننه إذا  ؛طنويال   ا من نمكنذ أولنى بنبن ينرد إذا  "إهكاه    ذل  يح  لرد :فقال ،او  ينع قد مكن عندي زمان   :قالتف"
قالت: و  "ف ؟إلى متى طويال   الكن إذا كان  من  يعني لو تبخر في ردا،  ،ما بينهمالناس في هيحتمل ايسير   اكان  من  

يعنني ينا  "يي يرحم    :فقالت" ازمان   هعه إليهم حين يعاروكاإه    ذل  يح  لرد فقال:، اينع قد مكن عندي زمان  
يفتأمكف علكى " ينبتي بينت القصنيد اآلن ،أ  يرحمنك هللا ،الحرف وحذف المننادب وجد ، ذا نداء ،فالن يرحمك هللا
المنال  ،عنند اإلنسنان وديعنة كن  منا ،كلهنا ودائنع ون المنال واأل لن "يحك   كع منك  ثم يخذه من  واكو ،ما يعار   

 نذا  رد :منا تندر  متنى يقنال ،لتي بين جنبينك وديعنةوأنت نفسك ا [( سورة النننور66)] }َوهَتوَام م  ن مَّال  َّللاَّ {مال هللا 
  .فيبخذ ا يبتي صاحبها ؟الوديعة

ننننننننننننننن  ج  ومننننننننننا المننننننننننال واأل لننننننننننون إال ودائننننننننننع  أن تننننننننننننننرد الودائنننننننننننننننع اوال بنننننننننننننند يوم 
 

 

ففنني  ننذا  ،نفعننه هللا بقولهننا ،بالتميثنن  والتنظيننر المطننابل بليغننةهننا موعظ ا"ونف ككع    قولهكك ،كككان فهككع مككا رأ صككف"
األصنن   ،الحمنند هلل ، ننذا ماتننتتننك  وج :يعننني لننو قالننت لننه مباشننرة ،و ننو أبلننح مننن المباشننر ،عظننة بضننرب المثنن ال

ب المث  أبلح من ، لكن العظة بضر اما وقعت في قلبه موقعه ،شاءهللا وعبيد هللا يختار منهم من  الخلل كلهم خلل
ْ ق َلَهكا إ الَّ }َوَما هَ  :-ج  وعنال-وجاء في تعظيم شبن األمثال قوله  ،ت األمثال في القرآن والسنةجاء اولذ ؛المباشر
يعتبر بهنذا األمثنال وال يسنتفيد منن  نذا األمثنال إال ال و  ، ذا األمثالفهم يعني ما ي [( سورة العنكبوت16)] {ونَ اْلَ ال مَ 

ن كانت الموعظة ممن دونه وعا :، وفي الحديذالعالمون   ،فنل المفضنولو الفاضن  ويغفن  وي ، فقد يخطن العالم وا 
ن كان مفيعلم و  ،فال يحتقر اإلنسان نفسه ال لنو  ،ن كان في السامعين منن  نو أفضن  مننهوا   ،وال  ضيوجه وا  يبنذل وا 

 ،منن الفاضن  و نو األولنى أن يتنولى ذلنك ، فعلنى كن  ي ائ  سنتطا  أن يفعن  شنيا امن ءعتمد على الفاض  في كن  شنيا 
 .من الجميعطلوب مفاألمر  ،ال يعفى من  ذا األمر اأيض  والمفضول 

 :تفااخاالجاا في  ما : اب
الكرحمن ينكع مكم ها  عكن يمكع عمكرة بنكت عبكد الكرحمن محمكد بكن عبكد الرجكال عن يبي حدثني هحيى عن مال "

 .ه ني ن اش القبور تفه "ختفي والمخالم -ملمصلى   علهع و -ل ن رمول    :تقول
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 اكمكر عظكم الممكلم ميت ك" :كانكت تقكول -صكلى   علهكع ومكلم-وحدثني عن مال  ينع بلغع عائش  زوج النبي 
  .ي اإلثمت ني ف "واو حي هككمر 
 .جاء في المختفي و و النبا  بن وضاح ماوال "تفاااالخجاا في  ما : اب" :-تعالى رحمه هللا-يقول 

ألننه كنان لنه عشنرة  ؛لقنب ، مشنهور بهنذا الكنينة و نيرجن الجمنع  بلفنا "الرجكال يبكيعن مال  عكن  ىحدثني هحي"
قنند يلقننب  ،لننه اجمو  فصننار لقب ننمكننني بننال ،الوأمننا كنيتننه فهننو أبننو عبنند الننرحمن أبننو الرجنن ،أوالد كلهننم رجننال كبننار

شتهر أناس ا ذا بببي الرجال  شتهراوكما  ،االسمفيضيع  االسموقد تغلب الكنية على  ،يسمى بالكنية وقد ،بالكنية
و نذا  ،أكثنر منن واحند ه؟ نعنم فيناألشنبالأبنو  همنا فين ؟نعم ،الصغار أبووذلك  ،الكبار أبويعني  ذا  ،بببي األشبال

الرحمن  بنت عبد عن يمع عمرة" األنصنار  نعمان  هللا بن حارثة بن الرحمن بن عبد محمد بن عبد ،ق مطرو  أمر
و نذا  ،اللعن  و الطرد واإلبعاد عنن رحمنة هللا تعنالى "-ملمصلى   علهع و -ل ن رمول   " :ينع مم ها تقول

ه نكي ن كاش  "المختفكي والمختفهك  -ممكلصكلى   علهكع و -ل   ل كن رمكو" يدل على أن  ذا األمر من الكبائر
 ."القبور

مختفككي ال -مكلمصكلى   علهككع و -ل كن رمككول   "أمننرا  الخبنر ألشنك  هنذاسننير ليعنني لنو لنم يوجنند مثن   نذا التف
سنواء  سنرقوا منن  ،و نذا عنادة السنراق لك ألننه ينبتي إلنى  نذا القبنور خفينة،سنمي بنذ ،يعني بذلك النبا  والمختفه "

 ،لعننن هللا السننارق يسننرق الحبنن  فتقطننع ينندا))السننارق  جنناء لعننن وقنند ،أو مننن هير ننا مننن البيننوت أجننواف القبننور أو
 ،نعنم بنبع  أفنرادافسنر و  ،المختفي  نا والمختفية يراد به لتتفل النصوب نعم، فلع  ((يسرق البيضة فتقطع يداو 

للعننام  الننرواة بالنبننا  تفسننير  قبنن  بعنن  اثننم فسننر مننن  "السننارق والسننارقة ،المختفنني والمختفيننةلعنن  أصنن  الحننديذ: "
 أبني منا عنن الو ناب كال هللا بنن عبند بن صنال  وعبند ىوأسندا يحي ،و ذا الحديذ مرس  عند مالك ،ببع  أفرادا

 .قالت -ارضي هللا عنه-عن عائشة  الرجال عن عمرة
كنذلك من القبور ة والسرق ،حد بشروطهاللة وموجب ،سرقة من األحياء حرام باإلجما ال ،وعلى ك  حال نب  القبور

بخننذ النبننا  ينننب  القبننر وي ؟لكننن  نن  فيهننا قطننع ،داخلننة فنني عمومننه و نني فننرد مننن أفننراد العننام ، ننذا اللعننن هايشننمل
 ،وجنند فني بعن  العصنور مننن يخنرق الكفنن قبن  تكفنين الميننت بنه ليفسندا علنى السننارق يسنرق الكفنن، حتنى  ،الكفنن

 أة ميتة  ننامر ا يذكرون ال نا بالميتة مثال   ،يذكرون في ال نا ءالفقها ،يعني يص  األمر ببع  القلوب إلى  ذا الحد
الو  ذا موجب للحد  ،بها أال  ؛بالحينةل مثن   نذا أعظنم منن ال ننا ن أن يقناأال يمك ،يعني فرج أصلي ؟هير موجب ا 
فيحتنل  ،يعني قلب ممسوخ بالكلينة ،ألنه يدل على مسخ القلب الكليةنسبل هللا العافية؛  ،ن أن يقال: إنه أعظميمك

السننارق  ،إلننى حنند تببنناا البهننائم ألنننه وصنن  ؛حنند مثنن   ننذا ينند فنني  فلننو ،ابنناألمر مننا ي ينندا عننن الحنند المحنندود شننرع  
ال مننا ا  يقطننع و  ،نصنناب القطننع ،فنناذا بلننح مننا يبلننح النصنناب ،النبننا  الننذ  يسننرق مننن القبننر ال شننك أن القبننر حننر 
ككار َقَ {ق إنمننا سننر  ؟ال يشنترط يقطنع؟  نن  يشنترط أن يكننون للمننال مالنك معننين أو َا َوالمَّ كار   [( سننورة المائنندة61)] }َوالمَّ

أو سنرق مننن األشننياء العامننة  من سننرق منن بيننت المننال مننثال  فننيقنن  مثنن   نذا  ،والشنروط مكتملننة ،ينطبنل عليننه اللفننا
 ؟ نعم؟ ال ما يقطعا  يقطع و  ،مدرسة ،المشاعة مث  مسجد

 طالب:.......
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لكنن  ،القبنر حنر  وبينت المنال محنر  ،أما لو لم يكنن حنر  منثال   ،ر يعني سرق من ح ،وليس بسرقة اختالس  ذا
بالنسنبة الحند  أوبعضنهم يندر  ،الحند بهنذا ولنذا ي ندرأ ،واألمور العامة مث  المدارس وهير ا قد يقنال ..،مث  المسجد قد

مثن   نءالء  قطنعأن اإلمنام  بلكن إذا رأ ،و و واحد من المسلمين ،شبة ملك هألن له في ؛لمن سرق من بيت المال
 ،مصننلحة يحقننل اأن قطعهننم تع يننر   بالننذين يسننرقون مننن المسنناجد ومننن المنندارس ومننن بيننت المننال ومننن القبننور رأ

 نعم؟ ،إذا اشتهرت واستفاضت له ذلك ويقطع دابر السرقة ال سيما
 طالب:.......

نن منناال  وهللا  ننو إذا سننرق  الننك إذا كننان لننه مالننك لكننن بعضننهم ينظننر للم ؟المننانع مننايبلننح النصنناب مننن حننر   امحترم 
 ، نعم؟وتبثر

 طالب:.......
 المانع؟ نعم؟ ما ، و األص  أنه مخاطب بالفرو ، ومطالب بما يطالب به المسلمين الكافر؟

 طالب:.......
 ، نعم بال شك ليس له شبهة ببيت المال. ال شبهة له

بني الرجنال عنن عنن أ عنن مالنكم: وبعضنهرواة الن ألكثنر كنذا :عمنر أبنويقنول  "وحدثني عن مال  ينع بلغكع" يقنول:
 :كانكت تقكول -ملمصلى   علهع و -ين عائش  زوج النبي "رفعه عن مالك  اوال أعلم أحد   :يقول ،اعائشة موقوف  

يعنني كسنر  ،على فعن  ذلنك فني الحيناة والمنوت لالتفاق "ت ني في اإلثم "ككمره واو حي اكمر عظم المملم ميت  "
 نعم؟ ،الميت ليس فيه قصاب، للميت اقصاب خالف  ال بالنسبة للحي في  ،باالتفاقحرام  اوميت   اعظم المسلم حي  
 طالب:.......
 ألنه قد يوجد اإلثم في االعتداء الذ  ما فيه قصاب حتى في الحي ال ليس مال م لإلثم، نعم؟  ؛ال ما يل م

 طالب:.......
 المانع؟ ما ،تع ير

ن كننان هيننر متصنن  عننند  ،الديننة ،لقصننابعلننى كنن  حننال يشننتركان فنني اإلثننم ويفترقننان فنني ا لننك امو ننذا الحننديذ وا 
كسننر عظننم ))قننال:  -عليننه الصننالة والسننالم-عائشننة أن النبنني بننن ماجننه عننن اد و لكنننه مخننرج عننند أحمنند وأبنني داو 

ولنه شنا د منن حنديذ  ،نه على شرط مسلم: إبن دقيل العيداوقال  ،بن القطاناوحسنه  ((عظم الحي االميت ككسر 
َنكات    َغْيكر   اأو ميت  كان  احي   افال يجو  أذية المسلم سو   ،بن ماجهاخرجه  ةأم سلم يَن َواْلَمْؤم  ن  يَن َيْؤَذوَن اْلَمكْؤم  }َوالَّذ 

وقن  مثن   ،لكن إذا دعت الحاجة إلنى كسنر عظمنه [( سورة األح اب11)] َما اْكَتَمَبوا َفَقد  اْحَتَمَلوا َبْهَتان ا َوا  ْثم ا مُّب ين ا{
والحني أولنى منن المينت كمنا  ،ن الضنرورة تقندر بقندر ا: إا  ن  نقنولاءأعضنبعن   عنت الحاجنة إلنى نقن  ذا إذا د

ن  ذا األمور : إأو نقول ،الحي أولى بالجديد من الميت ؟-وأرضاا رضي هللا تعالى عنه-قال أبو بكر في الكفن 
هير نا يملنك يملنك العنين وال  ال ،لنفسنه ائ  ما يملك شني  ذا أمور اإلنسان ،هيرا ال يملكها اإلنسان لنفسه فال يملكها

وال أحنند وال  ،أن يتصننرف بننه هيننرا يتصننرف بنفسننه فضننال   اإلنسننان ال يجننو  أن ،و ننذا  ننو المتجننه ،مننن األعضنناء
 نعم؟ال يملك  ذا،  ،ءوال شي بيع وال مجانوال  يدعأقرب قريب وال ب
 طالب:.......
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العلنى أ  وجنه كنان منا يتضنرر بنه الشنخب ،ألننه متجندد ؛تسام  فيه: ييقول أ   العلم ،الدم فالندم عنند أ ن   ، وا 
ال  المتبرعننون مننن  نندايا مننثال   يبخننذا لكننن مننا ،ونهننى عننن ثمننن النندم ،العلننم نجننس وبيعننه حننرام ميداليننة  ننذا سنناعة وا 

 نعم؟ ،يجو  ما :يعني ما يتبر  إال بهذا نقول ،ر إليها، عند م ليست قيمة إال من نظليست قيمة
 طالب:.......

 ؟ويشترب    لسيدا أن يتبر  أو يشلحه ،عبد مملوك يبا في  أنت ق  مثال   ،ما يملك ،ما يملك يا أخي اإذ  
 طالب:.......

 ،كلنه حكنم واحند ،اوميت ن اوال التعند  عليهنا حي ن ال يجنو  التصنرف فيهناة مسنلم  ذا نفس محترمنة ،ييملك يا أخ ما
اإلنسنان منا يملنك  ،لكنن يبقنى أن األصن   نذا ،ى بجنوا  التبنر نعنم  نو أفتنى منن أفتن ، ذا أمور ال يملكها اإلنسان

  ؟نفسه فكيل يملك هيرا ليتبر  به
 

  .نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،بارك على عبدا ورسولهوسلم و وصلى هللا 
 


